
 

 

Universidade Federal de Minas Gerais 

Escola de Ciência da Informação 

Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação 

RETIFICAÇÃO do Edital Regular de Seleção 2022 – Mestrado e Doutorado 

 
A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação (PPGCI), da Escola 
de Ciência da Informação, da Universidade Federal de Minas Gerais, RETIFICA o Edital Regular 
de seleção de candidatos ao MESTRADO e ao DOUTORADO, nos seguintes termos: 
 
Onde se lê: 
3.1 (...): 
a) Preencher direta e exclusivamente formulário online de inscrição disponível 
no site http://ppgci.eci.ufmg.br/, no qual deverá constar a sua opção em concorrer às vagas de 
ampla concorrência ou às vagas reservadas para candidatos autodeclarados negros e a 
submissão dos documentos abaixo relacionados, digitalizados no formato pdf, diretamente na 
página web do Programa, durante o período de vigência das inscrições; 
 
Leia-se: 
3.1 (...): 
a) Preencher direta e exclusivamente formulário online de inscrição disponível 
no site http://ppgci.eci.ufmg.br/, no qual deverá constar a sua opção em concorrer às vagas de 
ampla concorrência ou às vagas reservadas para candidatos autodeclarados negros e a 
submissão dos documentos abaixo relacionados, digitalizados no formato pdf, diretamente na 
página web do Programa, durante o período de vigência das inscrições; 
a.1) uma foto 3x4; 
 
 
Onde se lê: 
7.1 O candidato aprovado e classificado no processo seletivo de que trata este edital deverá 
efetuar, exclusivamente pela internet, no dia 21 de fevereiro de 2022 o seu cadastro prévio, 
mediante o preenchimento de formulário disponível no site 
https://sistemas.ufmg.br/cadastroprevio. O DRCA tomará as providências para efetuar o Registro 
Acadêmico após o recebimento da documentação completa dos candidatos selecionados, na 
forma exigida (cópias legíveis e sem rasuras) e do preenchimento da Ficha de Cadastro Prévio 
pelo candidato classificado. A documentação completa dos candidatos selecionados será enviada 
ao DRCA pela Secretaria do Curso até o dia 23 de fevereiro de 2022. 
 
 
Leia-se: 
7.1 O candidato aprovado e classificado no processo seletivo de que trata este edital deverá 
efetuar, exclusivamente pela internet, no dia 21 de fevereiro de 2022 o seu cadastro prévio, 
mediante o preenchimento de formulário disponível no site 
https://sistemas.ufmg.br/cadastroprevio. O DRCA tomará as providências para efetuar o Registro 
Acadêmico após o recebimento da documentação completa dos candidatos selecionados, na 
forma exigida (cópias legíveis e sem rasuras) e do preenchimento da Ficha de Cadastro Prévio 
pelo candidato classificado. A documentação completa dos candidatos selecionados será enviada 
ao DRCA pela Secretaria do Curso até o dia 03 de março de 2022. 
 
Onde se lê: 
7.2 O candidato que apresentou, no período de inscrição, documento comprobatório de estar em 
condições de concluir o curso de graduação antes do período para registro acadêmico no curso 
de pós-graduação deverá entregar via e-mail (ppgci@eci.ufmg.br), até o dia 22 de fevereiro de 
2022, documento que comprove a conclusão do curso de graduação (cópia do diploma de 

http://ppgci.eci.ufmg.br/
http://ppgci.eci.ufmg.br/
about:blank
about:blank
about:blank


 

 

graduação, expedido por estabelecimento oficial ou oficialmente reconhecido ou declaração de 
conclusão de curso em que conste a data da colação do grau). Não serão aceitas declarações 
com previsão de colação ou de conclusão. 
 
Leia-se: 
7.2 O candidato que apresentou, no período de inscrição, documento comprobatório de estar em 
condições de concluir o curso de graduação antes do período para registro acadêmico no curso 
de pós-graduação deverá entregar via e-mail (ppgci@eci.ufmg.br), até o dia 01 de março de 
2022, documento que comprove a conclusão do curso de graduação (cópia do diploma de 
graduação, expedido por estabelecimento oficial ou oficialmente reconhecido ou declaração de 
conclusão de curso em que conste a data da colação do grau). Não serão aceitas declarações 
com previsão de colação ou de conclusão. 
 
Contatos: 
Site: http://ppgci.eci.ufmg.br/ 
E-mail: ppgci@eci.ufmg.br 
 
Belo Horizonte, 07 de outubro de 2021.  
 
Prof. Carlos Alberto Ávila Araújo. 
Sub-Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da Escola de 
Ciência da Informação da Universidade Federal de Minas Gerais. 
 
 
 

Publicado dia 07/10/2021 no Estado de Minas online nos Classificados: 
 
Parte 1-  www.classificados.em.com.br/anuncio/352140227 
Parte 2 -  www.classificados.em.com.br/anuncio/352140231 
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